
แบบผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และ 2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

      1.1 แผนงานการศึกษา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

1 อาหารเสริม(นม) เพือ่ให้นักเรียนสพฐ. จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) 2,723,215 2,723,215 2,723,215 2,723,215 เด็กนักเรียนสพฐ. เด็กนักเรียนสพฐ. กองการศึกษา

และเด็กเล็กในศพด. ใหแ้ก่เด็กนักเรียนสพฐ. และเด็กเล็กในศพด. และเด็กเล็กในศพด.

ได้บริโภคนมสดทกุวัน และเด็กเล็กในศพด. ได้บริโภคนม100% มีภาวะโภชนาการดี

2 จดักจิกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพือ่ทักษะในการด ารง จัดกิจกรรมค่าย 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

ชีวิตและการปรับตัว คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมทีไ่ด้รับ เกิดการเรียนรู้

เข้ากับสังคมแก่เด็ก จ านวนไม่น้อยกว่า ความรู้เพิม่จากการ ประสบการณ์และ

และเยาวชน 1 รุ่น/ปี เข้าร่วมโครงการ ทกัษะในการด ารง

ชีวิตมากขึ้น
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ที่

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

       เปาูหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)
วัตถุประสงค์โครงการ

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ล าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์



ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

3 เพิม่ประสิทธิภาพคณะบริหาร เพือ่สร้างเสริมความ จัดอบรมและศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของสภาเด็ก สภาเด็ก ฯ เกิด กองการศึกษา

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล เข้าใจในแนวทางการ ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ความเข้าใจในบท

ต าบลร่อนพิบูลย์ บริหารงานของสภา ภาพไม่น้อยกว่า บาทหน้าที่และ

เด็กและเยาวชน ฯ 1 รุ่น/ปี น ามาประยุกต์ใช้ได้

4 พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก บุคลากร เพือ่เพิม่พูนความรู้ จดัอบรมและศึกษาดู 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มเปูาหมายเข้า ผู้ร่วมกิจกรรมเกิด กองการศึกษา

ทางการศึกษาและคณะกรรมการ ในการจัดการศึกษา งาน ไม่น้อยกว่า ร่วมกิจกรรม 100% การเรียนรู้ด้าน

สถานศึกษา แก่ผู้ร่วมโครงการ ฯ  1 รุ่น/ปี การศึกษาและน า

มาประยุกต์ใช้ได้

5 พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เพือ่ให้ครูเกิดการ ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จ านวน 6,000 6,000 6,000 6,000 จ านวนคร้ังของการ ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก กองการศึกษา

เรียนรู้และพัฒนา 3 คน เขา้ร่วมอบรมพฒันา เกิดการพฒันา (ศพด.)

ตนเองให้ดียิ่งขึ้น ความรู้ต่อปี การเรียนการสอน

6 สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการบริหาร เพื่อใหเ้ด็กเล็กในศพด. จัดหาอาหารกลางวนัที่ 441,000 441,000 441,000 441,000 เด็กเล็กในศพด.ฯ เด็กเล็กในศพด. กองการศึกษา

สถานศึกษา (โครงการอาหาร ได้บริโภคอาหาร มีคุณค่าทางโภชนาการ ได้รับอาหารกลาง มีสุขภาพแข็งแรง (ศพด.)

กลางวันส าหรับเด็กเล็กของศพด.) กลางวนัถูกสุขลักษณะ ใหแ้ก่เด็กเล็กในศพด.ฯ วันครบ 100%

มีคุณค่าทางโภชนาการ

 (โครงการจัดซ้ือวัสดุการเรียน เพือ่ให้เด็กได้มีวัสดุ จัดหาวสัดุการเรียนการ 56,000 56,000 56,000 56,000 ความเหมาะสมของ เด็กเล็กในศพด. กองการศึกษา

การสอนของศพด. ฯ) การเรียนการสอน สอนที่เหมาะสมกับเด็ก วัสดุการเรียนการ เกิดการพฒันา (ศพด.)

อย่างเพียงพอ เล็ก สอน ที่สมกับวยั
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

7 จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ เพือ่ให้มีผู้ปฏิบัติงาน มีแม่บา้นปฏบิติัหน้าที่ 138,000 138,000 138,000 138,000 ผลการปฏิบัติงาน มีผู้รับผิดชอบงาน กองการศึกษา

แม่บ้านประจ าศพด.เทศบาล เป็นแม่บ้านในศพด. จัดเตรียม จัดเก็บ ดูแล ของบุคลากร แม่บ้านของศพด. (ศพด.)

ต าบลร่อนพิบูลย์ เทศบาลต าบลร่อน ท าความสะอาดวสัดุ เทศบาล ฯ

พิบูลย์ อุปกรณ์ สถานที่ ฯลฯ

8 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพือ่ส่งเสริมให้เด็กมี  - จัดกิจกรรมกีฬาสี 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เด็กเล็กเกิดการ กองการศึกษา

พัฒนาการและเกิด  - จัดกิจกรรมเรียนรู้ 5,000 5,000 5,000 5,000 กิจกรรม เรียนรู้และมีพฒันา (ศพด.)

การเรียนรู้ที่เหมาะสม ภมูิปญ๎ญาทอ้งถิ่น การ 4 ด้านที่

เหมาะสมกับวัย

9 จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ เพือ่ให้มีผู้ปฏิบัติงาน มีครูผู้ช่วยดูแลเด็กเล็ก 216,000 216,000 216,000 216,000 ปริมาณงานในราย มีผู้รับผิดชอบให้ กองการศึกษา

ครูผู้ช่วยดูแลเด็กเล็ก เปน็ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก ปฏบิติัหน้าที่ดูแลเด็ก งานผลการปฏิบัติ การดูแลเด็กเล็ก (ศพด.)

เล็กในศพด. ฯ เล็กในศพด. ฯ 2 คน งาน ได้อย่างทั่วถึงและ

มีประสิทธิภาพ

10 บ้าน วัด โรงเรียน เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก จัดกิจกรรมทางศาสนา 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็กและผู้ปก เกิดความสัมพันธ์ กองการศึกษา

ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ในวนัพระโดยมีเด็กและ ครองทีร่่วมกิจกรรม ทีดี่ระหว่างบ้าน (ศพด.)

กิจกรรมในวันพระ ผู้ปกครองเข้าร่วม วัดและโรงเรียน

11 เด็กเล็กร่วมกิจกรรมในวันส าคัญ เพือ่ให้เด็กเกิดการ จัดใหเ้ด็กเล็กเข้าร่วมกิจ 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็กเล็กที่ เด็กเล็กมีความ กองการศึกษา

ทางพระพทุธศาสนา เรียนรู้ กรรมในวนัส าคัญทาง เข้าร่วมกิจกรรม เข้าใจเกี่ยวกับวนั (ศพด.)

พระพทุธศาสนา ส าคัญทางศาสนา
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพสาน เพือ่สร้างเสริมความ จัดใหม้ีกิจกรรมการประ 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็กเล็กและ ผู้ปกครองเกิด กองการศึกษา

สัมพันธ์ชุมชน สัมพันธ์อันดีระหว่าง ชุมผู้ปกครองปลีะ 2 คร้ัง ผู้ปกครองทีม่าร่วม ความรู้ความเข้า (ศพด.)

ชุมชนกับศพด.ฯ (ภาคเรียนละ 1 คร้ัง) กิจกรรม ใจในการจัดการ

ศึกษาของศพด.ฯ

13 คาราวานเสริมสร้างประสบการณ์ เพือ่ให้เด็กเล็กเกิด จัดให้มีกิจกรรมการ 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนเด็กเล็กและ เด็กเล็กเกิดการ กองการศึกษา

เด็ก การเรียนรู้จากประ เรียนรู้นอกสถานที่ไม่ ผู้ปกครองทีเ่ข้าร่วม เรียนรู้และมี (ศพด.)

สบการณ์ตรง น้อยกวา่ปลีะ 1 คร้ัง กิจกรรม พัฒนาการ

14 จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ เพือ่ให้มีผู้ปฏิบัติหน้า มีผู้ปฏิบัติหน้าทีร่ปภ. 114,000 114,000 114,000 114,000 ผลการปฏิบัติงาน ศพด.มีระบบการ กองการศึกษา

รปภ.ประจ าศพด.ทต.ร่อนพบิลูย์ ที่รปภ.ประจ าศพด. ศพด.ในระหวา่งเวลา ของบคุลากร รักษาความปลอด (ศพด.)

18.00-06.30 น.วันถัดไป ภยัที่ได้มาตรฐาน

15 ศพด.ร่วมกิจกรรมประเพณีและ เพือ่ให้เด็กเล็กเกิด เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนเด็กเล็กทีเ่ข้า เด็กเล็กเกิดการ กองการศึกษา

วนัส าคัญทางพระพทุธศาสนา การเรียนรู้ประเพณี  - วนัเข้าพรรษา 3,000 3,000 3,000 3,000 ร่วมกิจกรรม เรียนรู้ เหน็ความ (ศพด.)

และวนัส าคัญทาง  - วนัสารทเดือนสิบ 3,000 3,000 3,000 3,000 ส าคัญของประเพ

พระพุทธศาสนา  - ประเพณีทอดกฐิน 4,000 4,000 4,000 4,000 ณี,วันส าคัญ ฯ

16 โรงเรียนผู้สูงอายุ เพือ่ให้ผู้สูงอายุได้ จัดให้มีกิจกรรม 50,000    50,000    50,000    50,000    จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้สูงอายุเกิดการ กองการศึกษา

(ข้อเสนอจากชมรมผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรมทีส่ร้าง โรงเรียนผู้สูงอายุและ กิจกรรม เรียนรู้ ได้ฝึก

ประชาคม 61 - 64) สรรค์ ส่งเสริมการเรียนการ สมอง

สอนทีเ่หมาะสม
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

17 ส่งเสริมการสอนภาษาต่าง เพื่อรองรับประชาคม จัดให้มีการสอนหรือ 30,000    30,000    30,000    30,000    จ านวนประชาชน ประชาชนมีทกัษะ กองการศึกษา

ประเทศแก่ประชาชน เศรษฐกิจอาเซียน ฝึกอบรมทักษะการ ทีเ่ข้าร่วมโครงการ ด้านการส่ือสาร

(เสนอโดยชุมชนบา้นตลาดเกษตร) และพัฒนาทักษะ ส่ือสารด้วยภาษา ภาษาต่างประ

(ข้อเสนอจากโรงเรียนในเขต ฯ แก่ประชาชนทกุกลุ่ม ต่างประเทศ เทศเพิม่ขึ้น

ประชาคม 61 - 64)

18 จัดต้ังโรงเรียนอนุบาล เทศบาล เพื่อส่งเสริมการศึกษา จัดต้ังโรงเรียนอนุบาล 5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000  จ านวนเด็กเล็กที่ เพิม่โอกาสการ กองการศึกษา

ต าบลร่อนพิบูลย์ ตามช่วงชั้นเรียน เทศบาลต าบลร่อน เรียนต่อในระดับ เรียนรู้อย่างต่อ

(เสนอโดยชุมชนบ้านปรีชาทอง อย่างต่อเนื่อง พิบูลย์ อนุบาล เนื่องแก่เด็กเล็ก

 - นาลึก ปี 60)

19 ปรับปรุงระบบประปาศพด. เพือ่ให้ศพด.มีระบบ ปรับปรุงระบบประปา 50,000    50,000    50,000    50,000    ความพึงพอใจของ ศพด.มีระบบประ กองการศึกษา

เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ ประปาทีดี่ มีคุณภาพ ของศพด.ให้สามารถ บุคลากรในศูนย์ ปาทีไ่ด้มาตรฐาน

สามารถใช้งานได้ ใช้งานได้ดีโดยท าการ พัฒนาเด็กเล็ก ฯ

อย่างต่อเนื่อง ซ่อมแซม เปล่ียนท่อ

ทีช่ ารุด ต่อเติม ฯลฯ
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      1.2 แผนงานสาธารณสุข

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

1 อบรมและศึกษาดูงานของผู้ประ เพือ่สร้างเสริมประ จัดอบรมและศึกษาดู 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของกลุ่มเปูา ผู้ประกอบการฯ กองสาธารณสุข

กอบการร้านอาหาร สบการณ์พฒันาอาชีพ งานผู้ประกอบการ หมายทีเ่ข้าร่วมกิจ เกิดการเรียนรู้ใน และส่ิงแวดล้อม

ของผู้ประกอบการ ร้านอาหารและเจ้า กรรม การพัฒนางาน

ร้านอาหารและสา หน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง สาธารณสุขและ

มารถน ามาปรับปรุง เสริมสร้างประสบ

ตลาดสดเทศบาลให้ การณ์พัฒนา

เป็นตลาดสดน่าซ้ือ อาชีพเพิม่ขึ้น

2 อบรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ (นอก เพือ่ให้อสม.น าความ น าคณะอสม. พนักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของกลุ่มเปูา อสม.เกิดการเรียน กองสาธารณสุข

สถานที่) ของอาสาสมัครสาธารณ รู้ทีไ่ด้มาปรับใช้และ พนักงานจ้าง ลูกจ้างไป หมายทีเ่ข้าร่วมกิจ รู้ในการพฒันางาน และส่ิงแวดล้อม

สุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) พฒันางานใหม้ีประ อบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ กรรมแล้วมีความรู้ และน ามาปรับใช้

สิทธภิาพ (นอกสถานที่) เพิ่มขึ้น ในการปฏบิติัหน้าที่

3 ปอูงกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ เพือ่ปูองกันและควบ จัดใหม้ีการฉีดยาคุมก า 50,000    50,000    50,000    50,000    จ านวนสัตว์ทีม่ารับ ประชาชนในเขต กองสาธารณสุข

คุมโรคพิษสุนัขบ้าใน เนิด วคัซีนปอูงกันโรค บริการในโครงการ เทศบาลได้รับ และส่ิงแวดล้อม

ประชากรสุนัข และ พษิสุนัขบา้และท าหมัน ความปลอดภัย

แมวในเขตเทศบาล แก่สุนัข แมวและสัตว์ จากโรคติดต่อ

เล้ียงลูกด้วยนมในเขต ทีเ่ป็นอันตราย

เทศบาล ฯ
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

4 เสริมสร้างศักยภาพแกนน าสุข เพื่อใหแ้กนน าสุขภาพ จัดประชุมและอบรม 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของกลุ่มเปูา แกนน าสุขภาพ กองสาธารณสุข

ภาพและส่ิงแวดล้อมทต.ร่อนพบิลูย์ และส่ิงแวดล้อมมี แกนน าสุขภาพและ หมายทีเ่ข้าร่วม และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม

ความรู้ความเข้าใจ ส่ิงแวดล้อมเทศบาล กิจกรรม เทศบาลต าบล

และน าไปใช้ในการ ต าบลร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์มี

ปฏบิติังานอย่าง อย่างต่อเนื่อง ความรู้ความเข้าใจ

มีประสิทธิภาพ และน าไปปฏิบัติ

ได้อย่างเหมาะสม

5 ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือด เพือ่ลดอัตราการปุวย ให้สุขศึกษาประชาสัม 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ปุวยโรคไข้ ประชาชนปลอด กองสาธารณสุข

ออก ตายและปูองกันควบ พันธ์ รณรงค์ปูองกัน เลือดออกในเขตเทศ จากโรคติดต่อที่ และส่ิงแวดล้อม

คุมแหล่งเพาะพันธุ์ โรคไข้เลือดออก พ่น บาลฯเทียบกับปีที่ เป็นอันตราย

ยุงลาย สารเคมีก าจัดลูกน้ า ผ่านมา

ยุงลายแจกทรายอะเบท

6 ผลิตส่ือเพือ่ให้การสุขศึกษา เพือ่เผยแพร่ประชา จัดท าเอกสาร คู่มือ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชา ประชาชนได้รับ กองสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ สัมพันธ์ข้อมูลข่าว แผ่นพับ โปสเตอร์ ชนทีไ่ด้รับแจกส่ือ ความรู้และน ามา และส่ิงแวดล้อม

สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม สารทีม่ีประโยชน์แก่ ปูายไวนิล หนังสือ ต่าง ๆ ปรับใช้ได้อย่าง

ประชาชน เทป ซีดีฯลฯ เป็นส่ือ เหมาะสม

ในการจัดนิทรรศการ

การอมรมอสม. ฯลฯ
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

7 ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย เพือ่ยกระดับการ จัดอบรมภาคทฤษฎ-ี 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของกลุ่มเปูา ประชาชนได้รับ กองสาธารณสุข

แพทย์แผนไทยให้ได้ ปฏบิติัแก่สมาชิกชมรม หมายทีเ่ข้าร่วม บริการทีม่ี และส่ิงแวดล้อม

มาตรฐานตามเกณฑ์ นวดแผนไทย ชมรมส่ง อบรม คุณภาพ

ทีก่ าหนด เสริมผลิตภณัฑ์แพทย์

แผนไทย ตัวแทนชุมชน

และประชาชนผู้สนใจ

8 อาหารปลอดภัย (Food Safety) เพื่อตรวจสอบสารปน ตรวจ/สุ่มตรวจร้านจ า 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของกลุ่มเปูา ประชาชนผู้บริโภค กองสาธารณสุข

เปือ้นในอาหารทีจ่ า หน่ายอาหารสด ร้านอา หมายทีต่รวจพบ สามารถเลือกซ้ือ และส่ิงแวดล้อม

หน่ายในตลาดสด หาร/แผงลอย/โรงอาหาร สารปนเปือ้นเกิน อาหารที่ปราศจาก

เทศบาลฯพร้อมสุ่ม วดัในเขตเทศบาล ฯ เกณฑ์มาตรฐาน สารปนเปือ้นโดย

ตรวจสารปนเปือ้น ดูจากปูายสัญ

8 ชนิด ได้แก่ สาร ลักษณ์อาหาร

บอแรกซ์ สารกันรา ปลอดภัย

สารฟอกขาว อัลฟา

ทอกซิล สารเร่งเนื้อ

แดง น้ ามันทอดซ้ า

ยาฆา่แมลง si2
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

9 ออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ เพือ่เสริมสร้าง จ้างเหมาผู้น าเต้น 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชนที่ ประชาชนมีสุข กองสาธารณสุข

สุขภาพและส่งเสริม แอโรบิก จ านวน เข้าร่วมกิจกรรม ภาพแข็งแรง และส่ิงแวดล้อม

ให้มีการออกก าลัง 1 คน

กายเพือ่สุขภาพ

ด้วยการเต้นแอโรบิก

เป็นประจ า

10 จ้างเหมาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพือ่ให้บริการการ จ้างเหมาบริการอาสา 110,000 110,000 110,000 110,000 สามารถให้บริการ ประชาชนได้รับ กองสาธารณสุข

เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ แพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ สมัครหน่วยกู้ชีพเพื่อ การแพทย์ฉุกเฉิน บริการด้านการ และส่ิงแวดล้อม

เขตเทศบาลต าบล ปฏบิติัหน้าที่ใหบ้ริการ ในพืน้ที่/พืน้ทีใ่กล้ แพทย์ฉุกเฉินที่

ร่อนพิบูลย์หรือพืน้ที่ การแพทย์ฉุกเฉินในเขต เคียง/ตามทีศู่นย์รับ มีประสิทธิภาพ

ใกล้เคียง/ตามทีศู่นย์ เทศบาล ฯ แจ้งเหตุ ฯ ขอรับ

รับแจ้งเหตุและส่ัง การสนับสนุน

การประจ าจังหวัด จ านวนคร้ังของการ

ขอรับการสนับสนุน ให้บริการต่อปี

11 สนับสนุนกองทุนหลักประกัน เพือ่ให้ประชาชนใน สนับสนุนงบประมาณ 185,000 185,000 185,000 185,000 จ านวนโครงการที่ ประชาชนมีหลัก กองสาธารณสุข

สุขภาพเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ ท้องถิ่นมีหลักประกนั สมทบกองทนุหลักประ ด าเนินการจากงบ ประกันสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

สุขภาพทีดี่ กันสุขภาพตามหลัก ประมาณของกองทนุฯ ทีดี่

เกณฑ์ทีก่ าหนด
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      1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

1 ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เพือ่ให้ผู้สูงอายุได้ จัดกิจกรรมให้สมาชิก 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้สูงอายุที่ ผู้สูงอายุในเขต สป.

พัฒนาตนเองและมี ชมรมผู้สูงอายไุด้มีการ เข้าร่วมกิจกรรม เทศบาลมีสุขภาพ (งานพฒันาชุมชน)

ส่วนร่วมในกิจกรรม พบปะและแลกเปล่ียน ดีทัง้ทางร่างกาย

ทางสังคม ประสบการณ์ และจิตใจ

2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ เพือ่ให้ผู้สูงอายุได้ จัดให้มีศูนย์พัฒนา 50,000    50,000    50,000    50,000    จ านวนผู้สูงอายุที่ ผู้สูงอายุในเขต สป.

ผู้สูงอายุ พัฒนาศักยภาพของ ศักยภาพผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม เทศบาลมีสุขภาพ (งานพฒันาชุมชน)

(ข้อเสนอจากชมรมผู้สูงอายุ ตนเอง และส่งเสริมกิจกรรม ดีทัง้ทางร่างกาย

ประชาคม 61 - 64) ทีเ่หมาะสม เช่น และจิตใจ

การเล่นดนตรี

การเต้นร า ลีลาศ

ฯลฯ
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      1.4 แผนงานงบกลาง

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

1 สงเคราะห์คนชรา ผู้พิการและ เพือ่ส่งเสริมนโยบาย ให้การสงเคราะห์ทุก ร้อยละของคนชรา ผู้สูงอายุ คนพิการ สป.

ผู้ปุวยเอดส์ รัฐบาลในการจัด เดือนแก่ - คนชรา 11,010,000 11,730,000 12,450,000 13,170,000 ผู้พิการและผู้ปุวย ผู้ปุวยเอดส์ได้รับ (งานพฒันาชุมชน)

สวัสดิการให้แก่คน           - คนพิการ 1,804,800 1,900,800 1,996,800 2,092,800 เอดส์ทีไ่ด้รับการสง สวัสดิการเพียงพอ

ชรา คนพิการ และ           - ผู้ปวุยเอดส์ 120,000 120,000 120,000 120,000 เคราะห์เบีย้ยังชีพ ต่อการด ารงชีพ

ผู้ปุวยเอดส์ ตามนโยบายรัฐบาล

2 สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน เพือ่สร้างหลักประกนั สนับสนุนงบประมาณ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชา ชุมชนมีคุณภาพ สป.

ความมั่นคงของชุมชน สมทบกองทุนกองทุน ชนทีเ่ป็นสมาชิก ชีวิตทีดี่ และมี (งานพฒันาชุมชน)

ฟืน้ฟูทุนทางสังคม สวัสดิการชุมชนของ กองทุน ฯ การพึง่พาตนเอง

อปท. มากขึ้น

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพือ่ให้เกิดความ จดัหาอปุกรณ์/ด าเนิน 50,000    50,000    50,000    50,000    สถิติการเกิดอุบติัเหตุ การจราจรมีความ สป.

คล่องตัวและรวดเร็ว การด้านการจราจร ในพื้นที่เทยีบกับปทีี่ คล่องตัว เป็นระ (งานปูองกัน ฯ)

ในการด าเนินงาน ต่าง ๆ เช่น ทาสีตีเส้น ผ่านมา เบียบเรียบร้อย

ด้านการจราจร แผงกั้น จัดท าปูาย มากขึ้น

จราจร เช่น ปูายห้าม

จอด ปูายห้ามจอด

ซ้อนคัน สัญญาณไฟ

จราจร หรืออุปกรณ์

ทีใ่ช้ในการควบคุมการสัญจรและอื่น ๆ ทีม่ีลักษณะดังกล่าว 69

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

       เปาูหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา



      1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

1 จ้างเหมาบริการรักษาความสะ เพือ่ให้ถนน ทางเท้า จ้างเหมาบริการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ผลการปฏิบัติงาน ระบบการรักษา กองสาธารณสุข

อาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด เป็นระเบียบ จัดเก็บ ขน กวาด ตามแผนการท า ความสะอาดใน และส่ิงแวดล้อม

ของถนนและทางเท้า เรียบร้อย สวยงาม ขยะมูลฝอยและรักษา ความสะอาด ฯ เขตเทศบาล

(ตรงกับโครงการทีเ่สนอโดย น่ามอง ความสะอาดถนน มีประสิทธิภาพ

ชุมชนบ้านตลาดใหม)่ สาธารณะ ล้างและ

ขุดลอกคูระบายน้ า

ในเขตเทศบาลฯ

2 จ้างเหมาบริการขุดหรือปรับปรุง เพือ่รองรับปริมาณ จ้างเหมาขุดหรือปรับ 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของขยะใน มีสถานทีร่องรับ กองสาธารณสุข

หลุมขยะและถนนภายในสถานที่ ขยะในเขตเทศบาล ปรุงหลุมขยะในจุดที่ เขตเทศบาล ฯ ทีไ่ด้ ชยะมูลฝอยเพียง และส่ิงแวดล้อม

ทิง้ขยะ บ้านท้ายเรือ หมู่ 12 ทีเ่พิม่ขึ้น เทศบาลก าหนด รับการจัดการอย่าง พอกับปริมาณขยะ

ถูกวิธี มูลฝอย

3 จ้างเหมาเพือ่ปฏิบัติงานตามพรบ. เพือ่ให้เกิดการด าเนิน  -ก าจัดส่ิงปฏกิูล,มูลฝอย 200,000  200,000  200,000  200,000  ร้อยละของการด า สามารถคุ้มครอง กองสาธารณสุข

การสาธารณสุข พ.ศ.2535 งานตามบทบัญญัติ  -สุขลักษณะของอาคาร เนินการให้เป็นไป ด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม

แห่งพรบ.การ  - เหตุร าคาญ/เร่ือง ตามพรบ.การ และส่ิงแวดล้อม

สาธารณสุข ร้องเรียน สาธารณสุข แก่ประชาชนได้

พ.ศ.2535  - การควบคุม การ พ.ศ. 2535

เล้ียง/การปล่อยสัตว์

70

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
       เปาูหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

 - กิจการทีเ่ป็น

อันตรายต่อสุขภาพ

 - ตลาด สถานทีจ่ า

หน่ายอาหารและ

สถานทีส่ะสมอาหาร

 - การจ าหน่ายสินค้า

ในที่หรือทางสาธารณะ

4 ร่อนพิบูลย์เมืองน่าอยู่ เพือ่พัฒนาเมืองให้  - รณรงค์ให้ความรู้ 200,000 200,000 200,000 200,000  - จ านวนกิจกรรม เมืองร่อนพิบูลย์ กองสาธารณสุข

(*ตรงกับโครงการทีเ่สนอโดย น่าอยู่ สร้างการมี จัดอบรม ศึกษาดูงาน ต่อปี พัฒนาสู่เมื่องน่า และส่ิงแวดล้อม

ชุมชนบ้านปรีชาทอง-นาลึก) ส่วนร่วมในการจัด  - ประกวดชุมชนปลอด  - ร้อยละของชุมชน อยู่ ทุกชุมชนมี

การขยะและการออม ถังขยะ * ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ความสะอาดและ

แก้ไขสภาพแวดล้อม  - จัดกจิกรรมขยะแลกไข่ เป็นระเบียบเรียบ

ให้ดีขึ้น หรือส่ิงของอื่น ร้อย สวยงาม

 - ต้ังธนาคารขยะรีไซเคิล ประชาชนทุกกลุ่ม

 - จัดประกวดชุมชน มีจิตส านึกในการ

รักษาความสะอาด ช่วยกันดูแลรักษา

ฯลฯ ส่ิงแวดล้อมใน

ท้องถิ่น
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

       เปาูหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา



ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

5 ก่อสร้างโรงเรือนพักขยะอันตราย เพือ่พักขยะอันตราย ก่อสร้างโรงเรือนขนาด 100,000  100,000   -  - มีโรงเรือนพักขยะ ขยะอันตรายใน กองสาธารณสุข

เช่น หลอดไฟฟลูออ 5 x 5 x 3 เมตร ตาม อันตรายทีไ่ด้ เขตเทศบาลได้รับ และส่ิงแวดล้อม

เรสเซ้นส์ กระป๋อง แบบแปลนของเทศบาล มาตรฐาน เป็นสัด การคัดแยกและ

สเปรย์ ก่อนส่งก าจัด ต าบลร่อนพิบูลย์ ส่วน 1 หลัง เก็บอย่างถูวิธีก่อน

ตามหลักวิชาการ ส่งก าจัดอย่างถูก

ปีละ 1 คร้ัง หลักสุขาภิบาล
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

       เปาูหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา



      1.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

1 ช่วยเหลือประชาชนในเขต เพือ่บรรเทาความ ใหค้วามช่วยเหลือแก่ผู้ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนที่ สามารถบรรเทา สป.

เทศบาล เดือดร้อนจาก ได้รับความเดือดร้อน ขอรับความช่วยเหลือ ความเดือดร้อนแก่ (งานปูองกัน ฯ)

สาธารณภยัต่าง ๆ ที่ จากสาธารณภยัต่าง ๆ ต่อปี ประชาชนใหด้ ารง

เกิดขึ้นในเขตเทศบาล ชีวติได้อย่างปกติสุข

2 ส่งเสริมการด าเนินการของ เพือ่พัฒนาประสิทธิ จัดให้มีศูนย์อปพร. 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม สมาชิกอปพร.มี สป.

สมาชิกอปพร. ภาพในการปูองกัน จัดฝึกอบรม/ทบทวน โครงการ ทักษะในการ (งานปูองกัน ฯ)

(ข้อเสนอจากอปพร. บรรเทาสาธารณภยัแก่ อปพร.จ านวน 1 รุ่น/ปี ปฏบิติัหน้าที่ดีขึ้น

ประชาคม 61-64) อปพร.ของเทศบาล ฯ จ านวนไม่น้อยกวา่ 70

คน/รุ่น

3 ฝึกซ้อมแผนการดับเพลิง เพื่อพฒันาประสิทธิ จัดฝึกอบรมอปพร. มูล 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้ร่วมโครงการสา สป.

ภาพในการปฏิบัติ นิธ ิต ารวจและตัวแทน โครงการ มารถปฏบิติัหน้าที่ (งานปูองกัน ฯ)

หน้าที่ระงับอัคคีภบั ชุมชน จ านวน 1 รุ่น ได้อย่างถูกต้องและ

มีประสิทธิภาพ

4 อบรมการสร้างความปลอดภัย เพือ่ให้ประชาชนมี จัดอบรมตัวแทนชุมชน 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้ร่วโครงการได้ สป.

ในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน ความรู้ความเข้าใจ และผุ้ประกอบการค้า โครงการ รับความรู้และ (งานปูองกัน ฯ)

ในการใช้อุปกรณ์ดับ จ านวน 80 คน/คร้ัง/ปี สามารถใช้อุปกรณ์

ดับเพลิงได้ถูกต้อง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
       เปาูหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เพลิงเบือ้งต้นอย่างถูกวิธี



ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

5 ปูองกันอัคคีภัยในชุมชน เพื่อใหค้วามรู้และเกิด ส ารวจ จัดหา ติดต้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังในการ สามารถบรรเทา สป.

การเตรียมความพร้อม ถังดับเพลิงในชุมชน เกิดอัคคีภัยในเขต ความเสียหาย (งานปูองกัน ฯ)

ในการปูองกันอัคคี พร้อมจัดท าเอกสาร เทศบาล จากการเกิดอัคคี

ภัยในชุมชน แผ่นพบัเพือ่ให้ความรู้ ภัยในชุมชนได้

แกป่ระชาชนในชุมชน
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

       เปาูหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4. การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งชองชุมชน

      2.1 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

1 ค่าใช้จ่ายปูองกันและแก้ไขป๎ญหา เพือ่ปูองกันและเป็น จัดกิจกรรมรณรงค์ 97,500 97,500 97,500 97,500 จ านวนผู้เสพยาเสพ ยาเสพติดในพืน้ที่ สป.

ยาเสพติด ส่วนหนึ่งในการแก้ไข ส่งเสริมการบ าบัด ติดในพืน้ทีล่ดลง ลดน้อยลง (งานพฒันาชุมชน)

ป๎ญหายาเสพติดใน ฟืน้ฟู ฯลฯ

ท้องถิ่น

2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและ เพือ่ให้ประชาชน ให้การสนับสนุนงบ 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนกลุ่มอาชีพ ลดค่าใช้จ่ายเพิม่ สป.

การรวมกลุ่มของประชาชน มีรายได้เพิม่ขึ้น ลด ประมาณ วัสดุ ทักษะ ในเขตเทศบาล รายได้ ส่งเสริม (งานพฒันาชุมชน)

(เสนอโดยชุมชนเทพนมเชือด ค่าใช้จ่ายและใช้เวลา ต่าง ๆ และส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชน

นาโพธิ ์ปุาชมพู ่ปรีชาทอง ว่างให้เป็นประโยชน์ การด าเนินงานตาม

ตลาดใหม่ วังไทร โคกยาง) หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

(LSEP) พอเพียง

ปุาชมพู:่สนับสนุนกลุ่มท าปุย๋หมักอินทรีย์เพือ่ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ พืชสวนครัว ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่

ปรีชาทอง:ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ

ตลาดใหม่:ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ปลูกผัก สวนผสมผสาน  ขอสนับสนุนพันธุสั์ตว์เล้ียงเพือ่การยังชีพ 

           ฝึกอบรมอาชีพท าของตกแต่งสวน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ม้าหินอ่อน
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

       เปาูหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา



ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

เทพนมเชือด:เพาะเห็ด,สานตะกร้าด้วยพลาสติก,กลุ่มปุย๋หมักปุย๋อินทรีย์และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

นาโพธิ์:ส่งเสริมการเล้ียงกุ้งก้ามแดง(ขอสนับสนุนพันธุก์ุ้ง)

วังไทร:ส่งเสริมเกษตรผสมผสาน ฝึกอบรมอาชีพการท าดอกไม้จัน

โคกยาง:ส่งเสริมเกษตรผสมผสาน กลุ่มผลิตปุย๋อินทรีย์ ส่งเสริมกลุ่มสตรีบ้านวังไทร

3 จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน เพือ่สร้างความสมัคร จัดการแข่งขันกีฬา 50,000    50,000    50,000    50,000    จ านวนประชาชน เกิดความสามัคคี กองการศึกษา

สมานสามัคคีในทุก ชุมชนโดยมีตัวแทน ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม และสัมพันธภาพ

ชุมชน จาก 12 ชุมชนเข้าร่วม อันดีระหวา่งชุมชน

การแข่งขัน กับเทศบาล ฯ

4 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ เพือ่เพิม่พูนประสบ จัดให้มีการฝึกอบรม 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้น าชุมชนทีร่่วม สป.

ผู้น าชุมชน การณ์ วิสัยทัศน์แก่ และศึกษาดูงานของ โครงการ โครงการน าความ (งานพฒันาชุมชน)

(ตรงกับโครงการทีเ่สนอโดย ผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชน 1คร้ัง/ปี รู้ทีไ่ด้ไปพัฒนา

ชุมชนบ้านปรีชาทอง-นาลึก) ชุมชนของตน

5 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนา เพือ่สร้างความรัก จัดให้มีกิจกรรมร่วม 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครอบครัวที่ ครอบครัวทีผ่่าน สป.

สตรีและครอบครัว ความเข้าใจและ กันระหว่างสมาชิกใน เข้าร่วมกิจกรรม การฝึกอบรม (งานพฒันาชุมชน)

ความสัมพันธ์ทีดี่ ครอบครัวทีเ่ข้าร่วม สามารถเป็นต้น

ระหว่างสมาชิกใน โครงการ แบบทางสังคมและ

ครอบครัว น าไปขยายผลได้
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

6 จัดเก็บข้อมูลพืน้ฐาน(เขตเมือง) เพือ่ให้มีข้อมูลทีเ่ป็น จ้างส ารวจและจัดเก็บ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของครัวเรือน มีข้อมูลทีเ่ป็น สป.

ป๎จจุบันและสามารถ ข้อมูล ฯ ปีละ 1 คร้ัง ทีไ่ด้จัดเก็บข้อมูล ป๎จจุบันน ามาใช้ (งานพฒันาชุมชน)

ใช้เป็นเคร่ืองมือใน พืน้ฐาน ประโยชน์ในการ

การวางแผนพฒันาได้ วางแผนพัฒนา

7 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ เพือ่ให้ประชาชนใน ชุมชนในเขตเทศบาล 60,000    60,000    60,000    60,000    จ านวนโครงการที่ สามารถแก้ปญ๎หา สป.

จัดท าแผนชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมใน จัดประชุมเพือ่ท าแผน ได้จากการท าแผน ได้ตรงต่มความต้อง (งานพฒันาชุมชน)

การพัฒนาชุมชน ชุมชนปีละ 1 คร้ัง ชุมชน การของชุมชน

8 ปรับปรุง/ต่อเติม/ก่อสร้างอาคาร เพือ่ให้เกิดการใช้  - ปรับปรุงกั้นตาข่าย 150,000  150,000   -  - จ านวนประชาชนที่ ประชาชนในชุมชน กองช่าง

เอนกประสงค์เพือ่ใช้ประโยชน์ ประโยชน์สาธารณะ เหล็ก ต่อเติมห้องน้ า มาใช้ประโยชน์จาก มีสถานทีส่ าหรับ

สาธารณะในชุมชน ร่วมกัน ท่อประปาเพือ่ใช้เป็น อาคารเอนกประสงค์ ท ากิจกรรมร่วมกัน

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดใน ฯ, ศูนย์ศสมช.ชุมชนตลาดใน ฯ ต่อปี

ชุมชนบ้านปรีชาทอง-นาลึก,  - ต่อเติมห้องน้ าอาคาร 40,000    40,000     -  -

ชุมชนตลาดร่อนพิบูลย,์ชุมชน เอนกประสงค์ชุมชนปรีชาทอง ฯ

บ้านตลาดใหม)่  - ก่อสร้างอาคาร 200,000  200,000  200,000  200,000  

เอนกประสงค์หลุมน้ า

ดับเพลิงเก่าบา้นทา้ยเรือ

ฯลฯ
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      2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

1 ติดต้ังกล้องวงจรปิดในเขต เพือ่สร้างเสริมความ จัดหาและติดต้ัง 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  อัตราการเกิดอุบัติ ประชาชนมีความ สป.

เทศบาล ปลอดภัยในชีวิตและ กล้องวงจรปิด เหตุและคดีความ ปลอดภัยในชีวิต (งานปูองกัน ฯ)

(เสนอโดยชุมชนบ้านปุาชมพู่ ทรัพย์สินของประ (CCTV) ในจุดเส่ียง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ชุมชนบ้านปรีชาทอง ฯ ชุมชน ชาชน หรือตามทีไ่ด้รับการ และทรัพย์สิน มากขึ้น

บ้านตลาดใหม่ สภ.ร่อนพิบูลย)์ ร้องขอ

      2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

1 จัดหา/จัดท าปูายส่งเสริมการ เพือ่ประชาสัมพันธ์ จัดหา/จัดท าปูาย 500,000  500,000  500,000  500,000  ร้ยละของนักท่อง สถานทีท่่องเทีย่ว กองช่าง

ท่องเทีย่วในเขตเทศบาล สถานทีส่ าคัญใน ประชาสัมพันธ์สถานที่ เทีย่วทีเ่พิม่ขึ้น เป็นทีรู้่จักใน

(เสนอโดยชุมชนวัดเทพนมเชือด) ท้องถิ่นให้เป็นทีรู้่จัก ท่องเทีย่ว เช่น ประวัติ วงกว้าง

ถ้ าพระราหู  วัดเทพ

นมเชือด วัดเขาน้อย

เก๋งจีนวัดจีบประดิษฐ์

ฯลฯ
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      2.3 แผนงานการพาณิชย์

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

1 ต่อเติมหลังคา/กันสาดตลาดสด เพือ่ให้เกิดการใช้ ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อม 200,000  200,000  200,000  200,000  ร้อยละของความ สามารถปูองกัน กองสาธารณสุข

เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ หมู่ 7 ประโยชน์สาธารณะ แซมหลังคากันสาด พึงพอใจของผู้ประ ฝนสาดและเกิด และส่ิงแวดล้อม

(เสนอโดยชุมชนตลาดใหม่ 2560) กันฝนสาดและเกิด ด้านหน้า กว้าง 8 ม. กอบการและประ ความสวยงาม

ความสวยงาม ยาว 495 ม. ตาม ชาชนในพืน้ที่

แบบของเทศบาล ฯ

2 จัดให้มีตลาดชุมชน เพือ่ส่งเสริมเศรษฐกิจ จัดให้มีตลาดชุมชน 30,000    30,000    30,000    30,000    ร้อยละของความ เกษตรกรได้มีการ กองสาธารณสุข

(เสนอโดยชุมชนบ้านปรีชาทองฯ) ชุมชน ให้มีความเข้ม โดยเน้นการจ าหน่าย พึงพอใจของผู้ประ จ าหน่ายสินค้า และส่ิงแวดล้อม

(LSEP) แข็ง ผลิตภัณฑ์เกษตร กอบการและประ แก่ผู้บริโภคโดย

อินทรีย์ ชาชนในพืน้ที่ ตรง แก้ป๎ญหา

3 ร้ือถอนอาคารสุขาภิบาลเก่า เพือ่ให้เป็นไปตาม ร้ือถอนอาคารสุขา 200,000  200,000   -  - ร้อยละของความ ลดความเส่ียงจาก กองคลัง/

(ทีร่าชพัสดุ) หมู่ 12 แนวปฏิบัติของกรม ภิบาลเก่า หมู่ 12 พึงพอใจของประ อันตรายทีอ่าจ กองช่าง

ธนารักษ์ ตามทีเ่ทศบาลก าหนด ชาชนในพืน้ที่ เกิดจากอาคาร

เก่า ทรุดโทรม
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

4 จ้างเหมาเขียนแบบอาคารเอนก เพือ่ให้มีแบบอาคาร จ้างเหมาเขียนแบบ 118,000  118,000   -  - ความพึงพอใจของ มีแบบอาคารที่ กองคลัง/

ประสงค์เชิงพาณิชย์และตลาดสด เอนกประสงค์ ฯ ทีม่ี อาคารเอนกประสงค์ ประชาชนในพืน้ที่ เหมาะสมตรงตาม กองช่าง

หมู่ 12 ความเหมาะสม ได้ เชิงพาณิชย์และตลาด วัตถุประสงค์การ

มาตรฐาน สวยงาม สด (ทีร่าชพัสดุ) ใช้งาน

จ านวน 1 แห่ง

5 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพือ่ให้มีอาคารเอนก ก่อสร้างอาคารเอนก 4,000,000  4,000,000   -  - ความพึงพอใจของ มีอาคารทีเ่หมาะ กองคลัง/

เชิงพาณิชย์และตลาดสด หมู่ 12 ประสงค์ ฯ ทีม่ีความ ประสงค์เชิงพาณิชย์ ประชาชนในพืน้ที่ สม ได้มาตรฐาน กองช่าง

เหมาะสม ได้มาตร และตลาดสด ตรงตามวัตถุประ

ฐาน สวยงาม (ทีร่าชพัสดุ) สงค์การใช้งาน

จ านวน 1 แห่ง
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2. การพัฒนาการท่องเทีย่วบนพืน้ฐานธรรมะ ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น

      3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

1 จัดการแข่งขันและจัดส่งกีฬา เพือ่สนับสนุนการ จัดการแข่งขันหรือส่ง 150,000  150,000  150,000  150,000  ผลการแข่งขันในแต่ เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษา

ประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน เล่นกีฬาแก่เด็ก นักกีฬา/ทีมกีฬาเข้า ละชนิดกีฬาทีจ่ัด ประชาชนสนใจ

เยาวชนและประชาชน ร่วมการแข่งขันกีฬา การแข่งขันหรือเข้า เล่นกีฬาและมีสุข

รายการต่าง ๆ ร่วมการแข่งขัน ภาพแข็งแรง

2 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน  - จัดเวทีการแสดง 120,000  120,000  120,000  120,000  จ านวนผู้เข้าร่วม เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

ตระหนักถึงความส า  - จัดซุ้มนิทรรศการ กิจกรรม เห็นความส าคัญ

คัญของตนเอง กล้า  - จัดกิจกรรมพัฒนา ของตนเองและ

แสดงออกอย่างสร้าง การเด็กในทุกๆด้าน กล้าแสดงออกใน

สรรค์และมีความรัก ส่ิงทีถู่กต้อง

สามัคคี

3 จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน เพือ่ส่งเสริมสุขภาพ จัดการแข่งขันกีฬา 200,000  200,000  200,000  200,000  สถิติ/ผลการแข่งขัน เยาวชนและประ กองการศึกษา

และประชาชนเทศบาลต าบล พลานามัยและใช้เวลา เด็ก เยาวชนระหว่าง เทียบกับปีทีผ่่านมา ชาชนหันมาเล่น

ร่อนพิบูลย์ ว่างให้เป็นประโยชน์ ชุมชนในเขตเทศบาล กีฬามาขึ้น มีสุข

ห่างไกลอบายมุข ภาพแข็งแรง
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

4 ส่งเสริมการกีฬาและการออก เพือ่ส่งเสริมการกีฬา  - จัดหาอุปกรณ์กีฬา 200,000  200,000  200,000  200,000  ร้อยละของความ ประชาชนมีการ กองการศึกษา

ก าลังกายแก่ประชาชน และการออกก าลัง ให้แก่ชุมชน พึงพอใจของประชา ออกก าลังกาย  /กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนวัดเทพนมเชือด, กายแก่ประชาชน  - ก่อสร้าง/ปรับพืน้ที่ ชนในชุมชน มากขึ้น อัตรา

ชุมชนตลาดร่อนพิบูลย,์ชุมชน ทุกกลุ่ม ลานกีฬาเพือ่สุขภาพ การปุวยลดลง

บ้านตลาดใหม่,ชุมชนบ้านโคกยาง, ถนนสายสุขภาพ

ชุมชนบ้านปุาชมพู,่ชุมชนบ้าน  - จัดหาและติดต้ัง 100,000  100,000  100,000  100,000  

ตลาดใน-จานเรียว) เคร่ืองออกก าลังกาย

กลางแจ้ง/ในร่ม เช่น

 - ปรับปรุงทีอ่่านนสพ.หมู่บ้านเป็นทีอ่อกก าลังกาย(ตลาดใหม่)

 - ศูนย์ออกก าลังกายผู้สูงอายุ (ศาลเจ้าพระ108)

 ฯลฯ

5 ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล เพือ่ส่งเสริมการกีฬา ก่อสร้างสนามกีฬา 700,000  700,000   -  - ร้อยละของความ ประชาชนมีการ กองการศึกษา

แก่เด็ก เยาวชนและ ฟุตซอล จ านวน พึงพอใจของประชา ออกก าลังกาย

ประชาชนทัว่ไป 1 สนาม ชนในชุมชน มากขึ้น อัตรา

การปุวยลดลง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
       เปาูหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

6 จัดงานประเณีสงกรานต์และวัน เพือ่ส่งเสริมและอนุ จัดให้มีการสรงน้ าพระ 80,000    80,000    80,000    80,000    จ านวนผู้เข้าร่วม เกิดการสืบสาน กองการศึกษา

กตัญํู รักษ์ไว้ซ่ึงขนบธรรม พุทธรูป พระสงฆ ์ กิจกรรม วัฒนธรรมประเพ

เนียมประเพณีอันดี รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ ณีอันดีงาม และ

ตระหนักในคุณค่า จัดประกวดผู้สูงอายุ ความสัมพันธ์อัน

ของผู้สูงอายุเสริมสร้าง สุขภาพดี ฯลฯ ดีแก่สถาบัน

ความสัมพนัธใ์นครอบ ครอบครัว ชุมชน

ครัวและชุมชน

7 จัดงานประเพณีลอยกระทง เพือ่ส่งเสริมและอนุ จัดให้มีสถานทีล่อย 100,000  100,000  100,000  100,000  จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนทัว่ไป กองการศึกษา

รักษ์ประเพณีวัฒน กระทง จัดการประ กิจกรรม มีส่วนร่วมสืบสาน

ธรรมให้คงอยู่สืบไป กวดธิดานพมาศ ประ ประเพณีอันดีงาม

กวดกระทง ฯลฯ

8 จัดงานประเพณีท าบุญตักบาตร เพือ่ให้ประชาชนได้ จัดให้มีกิจกรรมตัก 30,000    30,000    30,000    30,000    จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้ร่วม กองการศึกษา

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ร่วมกันสืบทอดขนบ บาตรโดยนิมนต์พระ กิจกรรม กันอนุรักษ์วัฒน

ธรรมเนียมประเพณี ภิกษุสงฆม์าร่วม ธรรมประเพณีอัน

อันดีงามและเกิด บิณฑบาต ดีงามเกิดความ

ความเป็นสิริมงคล สามัคคี
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
       เปาูหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา



ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

9 งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เพือ่รักษาขนบธรรม เข้าร่วมกิจกรรมแห่ 5,000      5,000      5,000      5,000      จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้ร่วม กองการศึกษา

(วัดเขาน้อย) เนียมประเพณีอันดี ผ้าขึ้นธาตุในวัน กิจกรรม กันอนุรักษ์วัฒน

งามของท้องถิ่นและ มาฆบูชา ธรรมประเพณีอัน

จ.นครศรีธรรมราช ณ วัดเขาน้อย ดีงามเกิดความ

สามัคคี

10 สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติ เพือ่สร้างการรับรู้ จัดอบรมให้ความรู้ 70,000    70,000    70,000    70,000    จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กองการศึกษา

วัฒนธรรม และเข้าใจในการ แก่เยาวชนและผู้ปก กิจกรรม มีความรู้เท่าทัน

สร้างภูมิคุ้มกันทาง ครอง ภาวะการณ์ทาง

สังคม สังคม
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

       เปาูหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา



      3.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

1 งานรัฐพิธี พระราชพิธีและวัน เพือ่แสดงออกถึง  - จัดเตรียม ด าเนิน 150,000  150,000  150,000  150,000  จ านวนประชาชน การด าเนินงาน สป.

ส าคัญของชาติ ความจงรักภักดี งานเพือ่จัดงานรัฐพิธี ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม รัฐพธิ ีพระราชพธิี (งานธุรการ)

พระราชพิธีและวัน และวันส าคัญของ

ส าคัญของชาติ ชาติด าเนินไปอย่าง

 - จัดกิจกรรมประชา เรียบร้อย ถูกต้อง

สัมพันธ์เชิญชวนหรือ สมพระเกียรติ

อ านวยความสะดวก

ในการร่วมงานรัฐพิธี

หรือพระราชพิธีต่างๆ

แก่ประชาชน

 - จัดกิจกรรมโครง

การเฉลิมพระเกียรติ

ต่าง ๆ 

 ฯลฯ
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

       เปาูหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ฐาน

      4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

1 ก่อสร้างบุกเบิกถนนสายบ้าน เพือ่ให้ประชาชนมี ก่อสร้างบุกเบิกถนน 800,000  800,000   -  - ร้อยละของความ ประชาชนได้รับ กองช่าง

นายเขียว - บ้านหนองบอน ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร พึงพอใจของประชา ความสะดวกใน

หมู่ที ่10 ในการคมนาคมขนส่ง ยาว 1,000 เมตร ชนในพืน้ที่ การคมนาคม

ตามแบบแปลนของ ขนส่งมากยิ่งขึ้น

เทศบาล ฯ

2 ก่อสร้างบุกเบิกถนนสายสามแยก เพือ่ให้ประชาชนมี ก่อสร้างบุกเบิกถนน 400,000  400,000   -  - ร้อยละของความ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ฯ ถึงที่ดินของ ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร พึงพอใจของประชา ความสะดวกใน

ผู้ใหญ่วีระชัย หมู่ที ่7 ในการคมนาคมขนส่ง ยาว 500 เมตร ชนในพืน้ที่ การคมนาคม

ตามแบบแปลนของ ขนส่งมากยิ่งขึ้น

เทศบาล ฯ

3 กอ่สร้างบุกเบิกถนนสายบ้านนาย เพือ่ให้ประชาชนมี ก่อสร้างบุกเบิกถนน 800,000  800,000   -  - ร้อยละของความ ประชาชนได้รับ กองช่าง

มาโนช วังไทร - บ้านนายเหลา ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว พึงพอใจของประชา ความสะดวกใน

หมู่ที ่7 ในการคมนาคมขนส่ง 1,000 ม. ตามแบบ ชนในพืน้ที่ การคมนาคม

แปลนของเทศบาล ฯ ขนส่งมากยิ่งขึ้น
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ที่ โครงการ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์

       เปาูหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา



ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

4 ก่อสร้างบุกเบิกถนนสายบ้านปุา เพือ่ให้ประชาชนมี ก่อสร้างบุกเบิกถนน 400,000  400,000   -  - ร้อยละของความ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ชมพูถ่ึงบ้านลุงมั่ง หมู่ที ่5 ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร พึงพอใจของประชา ความสะดวกใน

ในการคมนาคมขนส่ง ยาว 500 เมตร ตาม ชนในพืน้ที่ การคมนาคม

แบบแปลนของเทศบาล ฯ ขนส่งมากยิ่งขึ้น

5 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนาย เพือ่ให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล. 400,000  400,000   -  - ร้อยละของความ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซ้วง  ทองทิพย์ หมู่ที ่7 ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร พึงพอใจของประชา ความสะดวกใน

ในการคมนาคมขนส่ง ยาว 500 เมตร ตาม ชนในพืน้ที่ การคมนาคม

แบบแปลนของเทศบาล ฯ ขนส่งมากยิ่งขึ้น

6 วางท่อระบายน้ าซอยบ้านปูาแดง เพือ่ให้การระบายน้ า วางท่อระบายน้ า 300,000  300,000   -  - ร้อยละของความ การระบายน้ ามี กองช่าง

ขนมจีน หมู่ 13 มีประสิทธิภาพ แก้ ขนาดØไม่น้อยกว่า พึงพอใจของประชา ประสิทธิภาพ

ป๎ญหาน้ าท่วมขัง 0.40 เมตร ตามแบบ ชนในพืน้ที่ มากยิ่งขึ้น

แปลนของเทศบาล ฯ

7 วางท่อระบายน้ าจากส่ีแยกร่อน เพือ่ให้การระบายน้ า วางท่อระบายน้ า 500,000  500,000   -  - ร้อยละของความ การระบายน้ ามี กองช่าง

พิบูลย์ไปทางเขาชุมทอง - สุดเขต มีประสิทธิภาพ แก้ ขนาดØไม่น้อยกว่า พึงพอใจของประชา ประสิทธิภาพ

เทศบาล หมู่ที ่13 ป๎ญหาน้ าท่วมขัง 0.40 เมตร ตามแบบ ชนในพืน้ที่ มากยิ่งขึ้น

แปลนของเทศบาล ฯ
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โครงการ วัตถุประสงค์
       เปาูหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่



ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

8 ยกระดับถนนสายบ้านนางพลัด เพือ่ให้ประชาชนมี ยกระดับถนนด้วยการ 300,000  300,000  300,000  300,000  ร้อยละของความ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หมู่ที ่13 ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ถมดิน/หินคลุก/ลาด พึงพอใจของประชา ความสะดวกใน

(เสนอโดยชุมชนบ้านปุาชมพู)่ ในการคมนาคม แอสฟ๎ลท์ ฯ ชนในพืน้ที่ การคมนาคม

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน เพือ่ให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล. 100,000  100,000  100,000  100,000  ร้อยละของความ ประชาชนได้รับ กองช่าง

นายประพร  บุญแก้ว (ข่อย) ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร พึงพอใจของประชา ความสะดวกใน

หมู่ที ่7 ในการคมนาคม ยาว 500 เมตร ตาม ชนในพืน้ที่ การคมนาคม

(เสนอโดยชุมชนบ้านเขาน้อย ฯ) แบบแปลนของเทศบาล ฯ

10 ซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล เพือ่ให้ประชาชนมี ซ่อมแซมถนนภายใน 200,000  200,000  200,000  200,000  ร้อยละของความ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนบ้านปุาชมพู,่ ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน เขตเทศบาลทีช่ ารุด พึงพอใจของประชา ความสะดวกใน

ชุมชนสุวรรณรังษ,ีชุมชนเทพนม ในการคมนาคม ทรุดโทรม เป็นหลุม ชนในพืน้ที่ การคมนาคม

เชือด,ชุมชนตลาดร่อนพิบูลย)์ เป็นบ่อ ให้อยู่ใน

สภาพดี เช่น สายหน้า

บ้านนางพลัด,หน้า

บ้านหมวดนาจ,ทาง

เข้าวัดสุวรรณรังษ,ีหน้าบ้านอ.นิคมถึงบ้านนางฝูาย ชูศรี,บ้านนายส านวน ประสงค์สุข,

หน้าบ้านนางเคล่ือนถึงบ้านนางร่วง ศรีรักษา,บ้านศาลาจากทีช่ ารุด 

และถนนทีช่ ารุดจากเหตุทีไ่ม่สามารถคาดการได้ทัว่ทัง้เขตเทศบาล

ฯลฯ
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2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

11 ก่อสร้างถนนคสล.บริเวณรอบ เพือ่ให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล.  -  - 2,680,000  2,680,000  ร้อยละของความ ประชาชนได้รับ กองช่าง

หลุมขยะเทศบาล หมู่ที ่12 ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4.50 ม. พึงพอใจของประชา ความสะดวกใน

(เสนอโดยชุมชนตลาดร่อนพิบูลย)์ ในการคมนาคม ยาว 1,195 ม. ชนในพืน้ที่ การคมนาคม

12 ก่อสร้างบุกเบิกถนนสายโรงยาง เพือ่ให้การระบายน้ า ก่อสร้างบุกเบิกถนน 300,000  300,000  300,000  300,000  ร้อยละของความ การระบายน้ ามี กองช่าง

โกศักด์ิ - ตลาดเกษตร หมู่ที ่13 มีประสิทธิภาพ ลด ขนาดกว้าง 4.00 ม. พึงพอใจของประชา ประสิทธิภาพ

(เสนอโดยชุมชนตลาดเกษตร) ป๎ญหาน้ าท่วมขัง ยาว 400 เมตร ชนในพืน้ที่ มากยิ่งขึ้น

13 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคสล.ถนน เพือ่ให้การระบายน้ า ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม 205,000  205,000  205,000  205,000  ร้อยละของความ การระบายน้ ามี กองช่าง

สายคลองเลียบรางรถไฟ มีประสิทธิภาพ ลด คสล.ขนาด(1.5x1.5) พึงพอใจของประชา ประสิทธิภาพ

(บ้านวังไทร) หมู่ที ่7 ป๎ญหาน้ าท่วมขัง  +(1.5x1.5) เมตร ชนในพืน้ที่ มากยิ่งขึ้น

ยาว 6.00 เมตร

14 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคสล.ผ่าน เพือ่ให้การระบายน้ า ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม 960,000  960,000  960,000  960,000  ร้อยละของความ การระบายน้ ามี กองช่าง

ถนนกรมทางฯสายร่อนพิบูลย์ - มีประสิทธิภาพ ลด คสล.ขนาด1.8x1.8x พึงพอใจของประชา ประสิทธิภาพ

ทุง่สง (หน้าสนง.เทศบาลฯ) ป๎ญหาน้ าท่วมขัง 9.0 เมตร ชนิด 2 ชนในพืน้ที่ มากยิ่งขึ้น

หมู่ที ่13 ช่องทาง ซ้ายขวา

(สองฝ่๎งถนน)

15 ก่อสร้างถนนบุกเบิกสายปูาพร้อย เพือ่ให้ประชาชนมี ก่อสร้างบุกเบิกถนน  -  - 200,000  200,000  ร้อยละของความ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถึงแสวงคาร์แคร์ หมู่ที ่12 ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ความกว้าง 4 เมตร พึงพอใจของประชา ความสะดวกใน

(เสนอโดยชุมชนตลาดร่อนฯ ป ี60) ในการคมนาคม ตามแบบของเทศบาล ฯ ชนในพืน้ที่ การคมนาคม
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16 ก่อสร้างถนนคสล.รอบหลุม เพือ่ให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล.  -  - 400,000  400,000  ร้อยละของความ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านท้ายเรือ หมู่ที ่12 ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน กว้าง 2 ม. ยาว 400 พึงพอใจของประชา ความสะดวกใน

(เสนอโดยชุมชนตลาดร่อนฯ ป ี60) ในการคมนาคม ม. ตามแบบ ฯ ชนในพืน้ที่ การคมนาคม

17 ก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้าหลุม เพือ่ให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล.  -  - 800,000  800,000  ร้อยละของความ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ขยะถึงคาร์แคร์ หมู่ที ่12 ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน กว้าง 4 ม. ยาว 800 พึงพอใจของประชา ความสะดวกใน

(เสนอโดยชุมชนตลาดร่อนฯ ป ี60) ในการคมนาคม ม. ตามแบบ ฯ ชนในพืน้ที่ การคมนาคม

18 ก่อสร้างถนนคสล.สายหลุมขยะ เพือ่ให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล.  -  - 400,000  400,000  ร้อยละของความ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถึงบ้านสท.เล็ก หมู่ที ่12 ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน กว้าง 4 ม. ยาว 400 พึงพอใจของประชา ความสะดวกใน

(เสนอโดยชุมชนตลาดร่อนฯ ป ี60) ในการคมนาคม ม. ตามแบบ ฯ ชนในพืน้ที่ การคมนาคม

19 บุกเบิกถนนสายบ้านปูาต้ัง-คล่ืน เพือ่ให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล. 200,000  200,000   -  - ร้อยละของความ ประชาชนได้รับ กองช่าง

FM103.5 หมู่ที ่12 ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน กว้าง 4 ม. ยาว 200 พึงพอใจของประชา ความสะดวกใน

(เสนอโดยชุมชนปรีชาทอง ฯ ป ี60) ในการคมนาคม ม. ตามแบบ ฯ ชนในพืน้ที่ การคมนาคม

20 บุกเบิกถนนคสล.สายหลังบ้าน เพือ่ให้ประชาชนมี ก่อสร้างบุกเบิกถนน  -  - 48,000    48,000    ร้อยละของความ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ผู้ใหญ่รวยจนสุดถนน หมู่ที ่12 ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน กว้าง 4 ม. ยาว 40 พึงพอใจของประชา ความสะดวกใน

(เสนอโดยชุมชนปรีชาทอง ฯ ป ี60) ในการคมนาคม ม. ตามแบบ ฯ ชนในพืน้ที่ การคมนาคม

21 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนาย เพือ่ให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล.  -  - 100,000  100,000  ร้อยละของความ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เหิม - บ้านนางวาสนา หมู่ที ่12 ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน กว้าง 4 ม. ยาว 25 พึงพอใจของประชา ความสะดวกใน

(เสนอโดยชุมชนปรีชาทอง ฯ ป ี60) ในการคมนาคม ม. ตามแบบ ฯ ชนในพืน้ที่ การคมนาคม
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22 ก่อสร้างถนนสายควนศรีถึงบ้าน เพือ่ให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล.  -  - 80,000    80,000    ร้อยละของความ ประชาชนได้รับ กองช่าง

นางร่วง  ศรีรักษา หมู่ที ่10 ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน กว้าง 4 ม. ยาว 75 พึงพอใจของประชา ความสะดวกใน

(เสนอโดยชุมชนสุวรรณรังษ ี ป ี60) ในการคมนาคม ม. ตามแบบ ฯ ชนในพืน้ที่ การคมนาคม

23 ก่อสร้างจุดกลับรถและทางเท้า เพือ่ให้ประชาชน สร้างจุดกลับรถและ  -  - 800,000  800,000  ร้อยละของความ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณศาลเจา้พระ108 หมู่ที ่12 คมนาคมสัญจร ทางเท้า ตามแบบ พึงพอใจของประชา ความสะดวกใน

(เสนอโดยชุมชนตลาดร่อนฯ ป ี60) อย่างสะดวกสบาย แปลนของเทศบาล ฯ ชนในพืน้ที่ การคมนาคม

24 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนาย เพือ่ให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล.  -  - 100,000  100,000  ร้อยละของความ ประชาชนได้รับ กองช่าง

จ าปี  พัฒนทรัพย์ หมู่ที ่13 ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน กว้าง 4 ม. ยาว 50 พึงพอใจของประชา ความสะดวกใน

(เสนอโดยชุมชนตลาดเกษตร ป ี60) ในการคมนาคม ม. ตามแบบ ฯ ชนในพืน้ที่ การคมนาคม

25 ก่อสร้างคูระบายน้ าภายในชุมชน เพือ่ให้การระบายน้ า ก่อสร้างท่อระบายน้ า 200,000  200,000  200,000  200,000  ร้อยละของความ การระบายน้ ามี กองช่าง

บ้านปุาชมพู ่หมู่ที ่7 มีประสิทธิภาพ ลด ตามแบบของเทศบาล พึงพอใจของประชา ประสิทธิภาพ

(เสนอโดยชุมชนบา้นปาุชมพู่ ป ี60) ป๎ญหาน้ าท่วมขัง จ านวน 5 จุด ชนในพืน้ที่ มากยิ่งขึ้น

 -ซ.บ้านจ่าเกษม

 -ซ.พูนทรัพย์

 -ซ.บ้านลุงเชือบ

 -ซ.บ้านปูาแดง

 -ซ.ศาลาขี้เหล็ก
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2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

26 ก่อสร้างคูระบายน้ าทางเข้าโรง เพือ่ให้การระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า 300,000  300,000  300,000  300,000  ร้อยละของความ การระบายน้ ามี กองช่าง

ยางโกศักด์ิ หมู่ 13 มีประสิทธิภาพ รูปตัววี ความยาว พึงพอใจของประชา ประสิทธิภาพ

(เสนอโดยชุมชนตลาดเกษตร ป ี60) 37 เมตร ตามแบบ ชนในพืน้ที่

แปลนของเทศบาล ฯ

27 ก่อสร้างคูระบายน้ าแนวถนน เพือ่ให้การระบายน้ า ก่อสร้างคูระบายน้ า 300,000  300,000  300,000  300,000  ร้อยละของความ การระบายน้ ามี กองช่าง

ใต้สายไฟแรงสูงจากสามแยก มีประสิทธิภาพ ลด ตามแบบแปลน พึงพอใจของประชา ประสิทธิภาพ

หน้าบ้านร.อ.สมศักด์ิจดถนน ป๎ญหาน้ าท่วมขัง ของเทศบาล ฯ ชนในพืน้ที่ มากยิ่งขึ้น

เขาชุมทอง หมู่ 1

(เสนอโดยชุมชนตลาดเกษตร ป ี60)

28 จัดท าและติดต้ังฝาครอบคูระบาย เพือ่ให้การสัญจร จัดท าและติดต้ังฝา 100,000  100,000  100,000  100,000  ร้อยละของความ อัตราการเกิด กองช่าง

น้ าภายในเขตเทศบาล ไปมาสะดวกปลอด ครอบคูระบายน้ า พึงพอใจของประชา อุบัติเหตุลดลง

ภัย ไร้อุบัติเหตุจาก ภายในเขตเทศบาล ชนในพืน้ที่ มีความสวยงาม

การตกท่อ
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      4.2 แผนงานการเกษตร

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

1 ขยายเขตประปา เพือ่ให้ประชาชนมีน้ า สนับสนุนงบประมาณ 200,000  200,000  200,000  200,000  ร้อยละของความ ประชาชนมีน้ า กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนบ้านปุาชมพู,่ อุปโภคบริโภคอย่าง แก่การประปาส่วน พึงพอใจของประชา ใช้อย่างเพียงพอ

ชุมชนบ้านเขาน้อย ฯ,ชุมชนบ้าน เพียงพอ ภูมิภาคในการขยาย ชนในพืน้ที่

นาโพธิ ์ฯ,ชุมชนบ้านตลาดใหม,่ เขตประปา ได้แก่

ชุมชนสุวรรณรังษ)ี หลังหมู่บ้านพูนทรัพย,์ 200,000  200,000  200,000  200,000  

(LSEP) บ้านศาลาจาก 150,000  150,000  150,000  150,000  

,บ้านหินลับ-สถานีรถไฟฯ-บ้านนาโพธิ,์บ้านตลาดใหม,่ชุมชนสุวรรณรังษี

และจุดอื่น ๆ ทีไ่ด้รับการร้องขอ

2 ก่อสร้างฝายติดบ้านครูสา หมู่ 5 เพือ่ให้ประชาชนมีน้ า ก่อสร้างฝายน้ าล้น 300,000  300,000  300,000  300,000  ร้อยละของความ มีน้ าใช้/เพือ่การ กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนบ้านปุาชมพู)่ อุปโภคบริโภค/เพือ่ (ฝายแม้ว) 1 จุด พึงพอใจของประชา เกษตร

(LSEP) การเกษตร ชนในพืน้ที่

3 ก่อสร้างฝายน้ าล้นใกล้บ้านนาย เพือ่ให้ประชาชนมีน้ า ก่อสร้างฝายน้ าล้น 100,000  100,000  100,000  100,000  ร้อยละของความ มีน้ าใช้/เพือ่การ กองช่าง

ประชา หมู่ 13 อุปโภคบริโภค/เพือ่ (ฝายแม้ว) 1 จุด พึงพอใจของประชา เกษตร

การเกษตร ชนในพืน้ที่

4 ก่อสร้างฝายชลอน้ าเพือ่การ เพือ่ให้ประชาชนมีน้ า ก่อสร้างฝายชลอน้ า 100,000  100,000  100,000  100,000  ร้อยละของความ มีน้ าใช้/เพือ่การ กองช่าง

เกษตร (LSEP) หมู่ 7 เพือ่การเกษตร 1 จุด (ชุมชนวัดเทพนมเชือด) พึงพอใจของประชา เกษตร

ชนในพืน้ที่
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

       เปาูหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา



      4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล เพือ่ให้เทศบาลต าบล  - ปรับปรุงภูมิทัศน์ 300,000  300,000  300,000  300,000  ความพึงพอใจของ สภาพภูมิทัศน์ กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนวัดเทพนมเชือด) ร่อนพิบูลย์มีสภาพ ถนนสายต่าง ๆ ใน ประชาชนในพืน้ที่ ของเทศบาลมี

ภูมิทัศน์ทีส่วยงาม เขตเทศบาล เช่น ความสวยงาม

สายทางเข้าตลาด เป็นระเบียบ

ร่อนพิบูลย์ สายร่อน เรียบร้อย

พิบูลย์ - เขาชุมทอง

ฯลฯ พร้อมไฟประดับ

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์ 500,000  500,000  500,000  500,000  

รอบเขาเทพนมเชือด

ปรับสภาพถนน สวน

ปุา ทางขึ้นเขา

ฯลฯ

2 จัดหาและติดต้ังปูายชื่อซอยและ เพือ่ให้เกิดความเป็น จัดหาและติดต้ังปูาย 100,000  100,000  100,000  100,000  ความพึงพอใจของ ตรอก/ซอยต่าง ๆ กองช่าง

ปูายชุมชนต่าง ๆ ระเบียบเรียบร้อย ซอย,ปูายชุมชน 12 ประชาชนในพืน้ที่ มีความเป็น

(เสนอโดยชุมชนตลาดในฯ ปี 60) สวยงาม ชุมชน ระเบียบเรียบร้อย
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
       เปาูหมาย      
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

3 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ เพือ่ให้ประชาชนมี อุดหนุนงบประมาณ 200,000  200,000  200,000  200,000  ร้อยละของความ ประชาชนมี กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนบ้านวังไทร, ไฟฟูาสาธารณะใช้ แก่การไฟฟูาส่วน พึงพอใจของ ไฟฟูาใช้อย่าง

ชุมชนบ้านปุาชมพู,่ชุมชนบ้าน อย่างทัว่ถึง ภูมิภาคอ.ร่อนพิบูลย์ ประชาชนในพืน้ที่ ทัว่ถึง

เขาน้อย-ศาลาจาก) ในการขยายเขตไฟฟูา

สาธารณะภายในเขต

เทศบาล ฯ

 - ถนนคู่ขนานทาง

รถไฟ (วังไทร)

 - ซอยบ้านลุงเชือบไป 100,000  100,000  100,000  100,000  

บ้านนายอุทัย เกิดมีทรัพย์ ระยะ 50 ม.

 - ชุมชนเขาน้อย 2 จุด 300,000  300,000  300,000  300,000  

1) บ้านนายฟืน้จดเขตอบต.

2) สามแยกสวนปาล์มคุณณรงค์จดเขตอบต.

 - ถนนสายเขากิ่ว

 - ถนนทีเ่พิง่ก่อสร้างและยังไม่มีไฟฟูาสาธารณะ

หรือจุดอื่น ๆ ทีไ่ด้รับการร้องขอ

ฯลฯ
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

4 บ ารุงรักษาระบบระบายน้ า เพือ่ปูองกันและแก้ ขุด ลอก ท าความสะ 200,000  200,000  200,000  200,000  ร้อยละของความ การระบายน้ า กองช่าง/กอง

ภายในเขตเทศบาล ป๎ญหาท่อ คู คลอง อาดคูระบายน้ า พึงพอใจของประชา และการไหลของ สาธารณสุข ฯ

(เสนอโดยชุมชนบ้านวังไทร, รางระบายน้ าอุดตัน คลอง ท่อ รางระบาย ชนในพืน้ที่ น้ ามีประสิทธิภาพ

ชุมชนบ้านปุาชมพู,่ชุมชนบ้าน ต้ืนเขิน ปูองกันน้ า น้ าภายในเขตเทศบาล ไม่เกิดป๎ญหาน้ า

ตลาดใหม,่ชุมชนสุวรรณรังษ,ี ท่วมขังในฤดูฝน  - คลองวังไทร,ปุาสาคูหลังบ้านยายมูล, ท่วมขังในฤดูฝน

ชุมชนบ้านตลาดเกษตร,ชุมชน หน้าบ้านโกชิด,สายทุง่โหม๊ะ

บ้านตลาดใน ฯ )  - คูริมถนนจากหน้า

(LSEP) ร้านเทพพิมาน-สะพานเงือก

 - คูบริเวณตลาดใหม่

 - สะพานคลองโคกยาง(ตูชัย) ถึงบ้านนาร่วง ศรีรักษา

กว้าง 2 เมตร ยาว 800 เมตร

 - แนวถนนใต้สายไฟแรงสูงจากสามแยกหน้าบ้าน

ร.อ.สมศักด์ิจดถนนเขาชุมทอง

 - ทางเข้าโรงยางโกศักด์ิ - หลังการไฟฟูา ฯ

 - คลองหลังตลาดรุ่งเรือง

และตามทีไ่ด้รับการร้องขอหรือในจุดทีม่ีป๎ญหา

ฯลฯ
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

5 ขุดลอกพร้อมติดต้ังคันดิน เพือ่ให้การระบายน้ า ขุดลอกพร้อมติดต้ัง 200,000  200,000  200,000   - ร้อยละของความ การระบายน้ ามี กองช่าง

ล าเหมืองสาธารณะ บ้านนาลึก มีประสิทธิภาพมาก คันดิน ระยะทางรวม พึงพอใจของ ประสิทธิภาพ

หมู่ที ่7 ขึ้น 400 เมตร ตามแบบ ประชาชนในพืน้ที่ มากขึ้น

แปลนของเทศบาล

ต าบลร่อนพิบูลย์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4. การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที ่5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีดี่

      5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

1 จัดงานวันเทศบาล เพือ่สร้างขวัญก าลัง จัดกิจกรรมท าบุญ, 20,000    20,000    20,000    20,000    จ านวนผู้ร่วม บุคลากรมีขวัญ สป.

ใจแก่บุคลากรของ  5 ส. กิจกรรมสร้าง กิจกรรม ก าลังใจ ประชาชน (งานธุรการ)

เทศบาล ความสามัคคี ฯลฯ มีส่วนร่วม

2 วันท้องถิ่นไทย เพือ่ร่วมร าลึกในพระ จัดกิจกรรม/เข้าร่วม 10,000    10,000    10,000    10,000    จ านวนผู้ร่วม บุคลากรมีขวัญ สป.

มหากรุณาธิคุณของ กิจกรรมวนัทอ้งถิ่นไทย กิจกรรม ก าลังใจ ตระหนัก (งานธุรการ)

พระบาทสมเด็จพระ (18 มีนาคม) ในการบริการ

จุลจอมเกล้า ฯ ประชาชน

3 ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน เพือ่ให้ข้อมูลเป็น ปรับฐานข้อมูล 30,000    30,000    30,000    30,000    ร้อยละของข้อมูลที่ ข้อมูลทะเบียน สป.

ราษฎร ป๎จจุบันเสมอ ทะเบียนราษฎร ได้รับการปรับปรุง ราษฎรของเทศ (งานทะเบียนฯ)

ปีละ 1 คร้ัง บาลเป็นป๎จจุบัน

4 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมตาม เพือ่ให้สามารถ ด าเนินกิจกรรมตาม 10,000    10,000    10,000    10,000    จ านวนโครงการที่ สามารถสนอง สป.

หนังสือส่ังการ ฯ ด าเนินกิจกรรมตาม หนังสือส่ังการ ฯ ได้ด าเนินการ ตอบนโยบายรัฐ (งานธุรการ)

หนังสือส่ังการ ฯ ได้ บาล/จังหวัดได้

ทันต่อเหตุการ อย่างทันท่วงที
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

5 จ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าทีท่ าความ เพือ่ให้มีผู้ปฏิบัติหน้า จ้างเหมาบริการผู้ 227,640  227,640  227,640  227,640  รายงานผลการ อาคารส านักงาน สป.

สะอาดอาคารส านักงาน ที่ดูแลรักษความสะอาด ปฏิบัติหน้าทีท่ าความ ปฏิบัติงาน และบริเวณโดย (งานธุรการ)

ส านักงานเทศบาล สะอาดอาคารส านัก รอบมีความสะอาด

งาน จ านวน 2 คน เรียบร้อย

6 จ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าทีรั่กษา เพือ่ให้มีผู้ปฏิบัติหน้า จ้างเหมาบริการผู้ 120,000  120,000  120,000  120,000  รายงานผลการ อาคารส านักงาน สป.

ความปลอดภัยในสถานทีร่าชการ ทีรั่กษาความปลอด ปฏิบัติหน้าทีรั่กษา ปฏิบัติงาน และทรัพย์สินของ (งานธุรการ)

ภัยสถานทีร่าชการ ความปลอดภัยส านัก ทางราชการมี

งานเทศบาล จ านวน ความปลอดภัย

2 คน

7 เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและ เพือ่ให้เกิดการเลือก จัดให้มีการเลือกต้ัง 600,000  600,000  600,000  600,000  จ านวนสมาชิกสภา เทศบาลมีสมาชิก สป.

ผู้บริหารเทศบาลต าบลร่อนพบิูลย์ ต้ัง ฯ ทีเ่ป็นไปตาม สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลและผู้บริหาร สภาเทศบาลและ (งานธุรการ/

ระเบียบ กฎหมาย และผู้บริหารเทศบาล ทีไ่ด้ ผู้บริหาร ฯ ครบ งานกิจการสภา)

ข้อก าหนดต่าง ๆ ต าบลร่อนพิบูลย์ ถ้วน 

และกระตุ้นให้ประ รณรงค์ ประชาสัมพนัธ์

ชาชนออกไปใช้สิทธิ การเลือกต้ังทุกระดับ

เลือกต้ังตามระบอบ

ประชาธิปไตย
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
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ตัวชี้วัด

2561 2562 2563 2564 KPI

บาท บาท บาท บาท

8 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ่ เพื่อเปดิโลกทศัน์และ จัดให้มีการอบรมและ 400,000  400,000  400,000  400,000  ร้อยละของผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโครงการ สป.

เพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิติังาน เพิ่มประสิทธภิาพการ ศึกษาดูงานไม่น้อย อบรมที่ได้รับความรู้ สามารถน าส่ิงที่ได้ (งานการจนท.)

แก่บคุลากรทกุระดับของเทศบาล ปฏิบัติงานของคณะ กว่าปีละ 1 คร้ัง เพิม่ขึ้น มาปฏบิติังานและ

ผู้บริหาร สท.พนักงาน พัฒนาประสิทธิ

ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ภาพการปฏบิติังาน

ของเทศบาล ฯ

9 มอบรางวัลพนักงานและลูกจ้าง เพือ่สร้างขวัญก าลัง จัดให้มีการมอบประ 12,000    12,000    12,000    12,000    ความพึงพอใจของ บุคลากรมีขวัญ สป.

ดีเด่น ใจในการปฏิบัติงาน กาศเกียรติคุณ/ของ บุคลากรต่อโครง ก าลังใจในการ (งานการจนท.)

แก่พนักงาน-ลูกจ้าง ขวัญของรางวัลแก่ การ ฯ ปฏิบัติหน้าที่

ผุ้มีผลงานดีเด่น พนักงาน-ลูกจ้าง

10 อบรมมาตรฐานทางคุณธรรม เพือ่ให้เกิดความตระ จัดให้มีการอบรมคุณ 10,000    10,000    10,000    10,000    ร้อยละของผู้เข้าร่วม บุคลากรมีคุณ สป.

จริยธรรมแก่พนักงาน ลูกจ้าง หนัก สามารถน าคุณ ธรรม จริยธรรม ไม่ อบรมที่ได้รับความรู้ ธรรมจริยธรรม (งานการจนท.)

ของเทศบาล ธรรมจริยธรรมมาใช้ น้อยกว่า 1 คร้ัง/ปี และน าไปปฏิบัติได้ น ามาใช้ในการ

ในการปฏิบัติงานได้ ปฏบิติังานได้

11 พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ เพื่อใหก้ารด าเนินงาน จัดหาดูแลบ ารุงรักษา 20,000    20,000    20,000    20,000    ร้อยละของการรับรู้ มีศูนย์ข้อมูลข่าว สป.

ระบบสารสนเทศของเทศบาล ของศูนย์ข้อมูลข่าว วสัดุอุปกรณ์สถานที่ของ ข้อมูลข่าวสารของ สารฯ และระบบ (งานปชส.)

ต าบลร่อนพิบูลย์ สารฯและระบบสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ ประชาชนทีเ่พิม่ขึ้น สารสนเทศทีท่ัน

สนเทศมีประสิทธภิาพ ใหม้ีความพร้อมเสมอ สมัย ครบถ้วน
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12 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบเสียง เพือ่ให้ประชาชนมี ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ 100,000  50,000    50,000    50,000    ร้อยละของการรับรู้ ประชาชนสามารถ สป.

ตามสายของเทศบาล ฯ ช่องทางในการรับรู้ ติดต้ังจุดกระจาย ข้อมูลข่าวสารของ รับฟง๎ข้อมูลข่าวสาร (งานปชส.)

ข้อมูลข่าวสารได้ เสียงตามสายทีช่ ารุด ประชาชนทีเ่พิม่ขึ้น ได้ทั่วถึงและชัดเจน

อย่างทัว่ถึงทุกชุมชน หรือติดต้ังเพิม่เติมให้ มากขึ้น

ครอบคลุมทัว่ทัง้เขต

เทศบาล ฯ

13 จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อใหไ้ด้แผนพฒันาที่  - จัดประชุมประชา 20,000    20,000    20,000    20,000    จ านวนแผนพัฒนา เทศบาลมีแผน สป.

ถูกต้องตามระเบยีบฯ คมทอ้งถิ่นระดับต าบล ทีป่ระกาศใช้ได้ทัน พฒันาที่ครบถ้วน (งานวเิคราะห ์ฯ)

และมาจากความต้อง  - จัดประชุมคณะ ตามระเบียบ ฯ สามารถแก้ปญ๎หา

การของประชาชน กรรมการสนับสนุน ฯ ให้ประชาชนใน

อย่างแท้จริง คณะกรรมการพฒันา ท้องถิ่นได้อย่าง

เทศบาล ฯ คณะกรรม เป็นรูปธรรม

การติดตาม ฯ และ

คณะกรรมการอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

14 จ้างเหมาบริการงานติดตาม เพือ่ให้งานติดตาม จา้งเหมาบริการด าเนิน 108,000 108,000 108,000 108,000 จ านวนแผนงาน/ งานติดตามและประ สป.

ประเมินผล ฯ และประเมินผลมี งานติดตามและประเมิน โครงการทีไ่ด้รับการ เมินผลมีความน่าเชื่อ (งานวเิคราะห ์ฯ)

ประสิทธิภาพมากขึ้น ผล ฯ 1 ราย ติดตามประเมินผล ถือมากขึ้น
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15 ประชาสัมพันธ์และปรับปรุงช้อมูลเพื่อกระตุ้นผู้ช าระภาษี จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ 200,000  200,000  200,000  200,000  จ านวนผู้มาช าระ เทศบาลมีรายได้ กองคลัง

แผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน ใหต้ระหนักและเต็ม ปรับข้อมูลแผนที่ภาษี ภาษเีทยีบกับปทีี่ เพิ่มขึ้น

ใจช าระภาษตีามก า ใหเ้ปน็ปจ๎จุบนั ผ่านมา

หนด กระบวนการ

จัดเก็บภาษมีีประสิทธิ

ภาพมากขึ้น มีระบบ

ข้อมูลฐานผู้เสียภาษทีี่

ถูกต้องและเปน็ปจ๎จุบนั

16 ภาษีเคล่ือนทีข่องเทศบาลต าบล เพื่ออ านวยความสะ ออกบริการจัดเก็บภาษี 30,000    30,000    30,000    30,000    จ านวนผู้มาช าระ เทศบาลมีรายได้ กองคลัง

ร่อนพิบูลย์ ดวกแก่ประชาชนที่ นอกสถานที่ ภาษเีทยีบกับปทีี่ เพิ่มขึ้น

ไม่มีเวลามาเสียภาษี ผ่านมา ประชาชนมีความ

 ณ สนง.เทศบาล สะดวกมากขึ้น

ลดขั้นตอน ระยะเวลา

การท างานในการให้

บริการประชาชน

17 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าทีเ่ทศกจิ เพือ่ให้มีผู้ปฏิบัติหน้า จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ 36,000    36,000    36,000    36,000    จ านวนผู้ประกอบ เกิดความเป็น สป.

ทีเ่ทศกิจ ผู้ปฏิบัติหน้าทีเ่ทศกิจ การทีไ่ม่ปฏิบัติตาม ระเบียบเรียบร้อย (งานปูองกัน ฯ)

กฎระเบียบ มากขึ้น
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